
(นายพีรวัส  แสงทอง) 
นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ รักษาการในต าแหน่ง 

นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ 
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป 

 บันทกึข้อความ 
ส่วนราชการ  โรงพยาบาลทองแสนขัน อ าเภอทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ์  โทร ๐-๕๕๔๑-๘๐๔๒                                       

ที ่  อต ๐๐๓๒.๓๐๘/๓๒   วันที่  ๙  มกราคม  ๒๕๖๓              

เรื่อง ขออนุญาตแจ้งเวียนและเผยแพร่มาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการป้องกันการรับสินบน 

 

เรียน ผู้อ านวยการโรงพยาบาลทองแสนขัน 
 

  ด้วย โรงพยาบาลทองแสนขัน ได้ด าเนินโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส โดยใช้
ตัวชี้วัดชื่อว่า “การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and 
Transparency Assessment : ITA)” ซึ่งเป็นการด าเนินการจัดเก็บข้อมูลเอกสาร/หลักฐานที่เป็นไปตาม
ข้อก าหนดของแบบส ารวจหลักฐานเชิ งประจักษ์  (Evidence–Based Integrity and Transparency 
Assessment : EBIT) ใ น ร ะบบ  MITAS (MOPH Integrity and Transparency Assessment System)  
ที่จัดท าขึ้นโดยศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ประยุกต์จากแบบส ารวจหลักฐาน 
เชิงประจักษ์ของส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ส านักงาน ป.ป.ช.) นั้น 
 

  กลุ่มงานบริหารทั่วไป ขออนุญาตเผยแพร่ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การให้และรับ
ของขวัญของข้าราชการชั้นผู้ใหญ่หรือผู้บังคับบัญชาในโอกาสต่างๆฯ , มาตรการป้องกันการรับสินบน 
ในกระบวนการเบิกจ่ายยาตามสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการฯ, ประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วย
เกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาของกระทรวงสาธารณสุข 
ประกาศส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง มาตรการป้องกันการทุจริตและแก้ไขการกระท าการผิดวินัย
ของเจ้าหน้าที่รัฐ แนวทางปฏิบัติในการรับของแถมของส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข แนวทางการ
ด าเนินการตามข้อเสนอแนะเพ่ือป้องกันการทุจริต กรอบแนวทางและมาตรการการป้องกันการรับสินบน 
ทุกรูปแบบ แบบรายงานการด าเนินการตามมาตรการป้องกันการทุจริต ปีงบประมาณ 2562 รอบ 12 เดือน 
และแบบรายงานเรี่ยไรและการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อ่ืนใด ปีงบประมาณ 2562 รอบ 12 เดือน 
ตามเอกสารที่ได้แนบมาพร้อมนี้ 
  

จึงเรียนมาเพ่ือพิจารณาอนุญาต 
    ๑. แจ้งเวียนประชาสัมพันธ์เจ้าหน้าที่ทุกกลุ่มงาน 

      ๒. น่าขึ้นประกาศบนเว็บไซต์ของโรงพยาบาล เพ่ือเผยแพร่ข้อมูลให้แก่สาธารณชน 
ทราบต่อไป  
 
 
 
        
     
 
               อนุญาต 
 
             (นายเบญจวุฒิ  ครุฑเมือง) 
                ผู้อ านวยการโรงพยาบาลทองแสนขัน 



 
 
 

 

ประกาศโรงพยาบาลทองแสนขัน 
เร่ือง มาตรการการรับของแถม 
------------------------------------------- 

 

  โดยที่เป็นการสมควร เพ่ือให้เป็นไปตามแนวทางปฏิบัติในการรับของแถมของส านักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่สอดคล้องกับคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร 
พัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง และไม่ขัดกับเรื่องผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม โรงพยาบาล  
ทองแสนขัน จึงก าหนดมาตรการการรับของแถม เพ่ือเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่รัฐ  
ให้มีความระมัดระวังไม่ให้มีกรณีการแสวงหาผลประโยชน์ การรับผลประโยชน์ของหน่วยงานในโรงพยาบาล
ทองแสนขัน ดังนี้ 
  ๑. หน่วยงานของรัฐต้องด าเนินการจัดซื้อจัดซื้อจ้างภายใต้พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง
และการพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และกฎกระทรวง ระเบียบ และประกาศที่ออกตามความในพระราชบัญญัติฯ
ขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะพัสดุของหน่วยงานของรัฐนั้น 
  ๒. เมื่อด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามข้อ ๑ จนได้ผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการ
คัดเลือกแล้ว หากผู้เสนอรายนั้นประสงค์จะให้ของแถมและหน่วยงานของรัฐพิจารณาแล้วเห็นว่าการรับ  
ของแถมดังกล่าวเป็นประโยชน์ต่อทางราชการก็สามารถรับของแถมได้ โดยผู้ยื่นเสนอราคาจะต้องมีหนังสือ
แสดงความจ านงในการบริจาคให้แก่หน่วยงานของรัฐ และให้หน่วยงานของรัฐถือปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยการรับเงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้บริจาคให้ทางราชการ พ.ศ.  ๒๕๒๖ หรือระเบียบ 
ที่เก่ียวข้องของหน่วยงานของรัฐนั้น ทั้งนี้ ในการรับของบริจาคดังกล่าวหน่วยงานของรัฐต้องด าเนินการตรวจรับ
พัสดุ และให้น าพัสดุลงบัญชีหรือทะเบียนเพ่ือควบคุม ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ด้วย 
 

จึงประกาศมาเพ่ือถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด 

 

    ประกาศ  ณ วันที่ ๒ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 
 
      (นายเบญจวุฒิ  ครุฑเมือง) 
        ผู้อ านวยการโรงพยาบาลทองแสนขัน 



 
 
 

 

ประกาศโรงพยาบาลทองแสนขัน 
เร่ือง มาตรการการจัดสวัสดิการภายในสถานพยาบาล 

------------------------------------------- 
 

  โดยที่เป็นการสมควร เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการจัดสวัสดิการ
ภายในส่วนราชการ พ.ศ.๒๕๔๗ ประกาศคณะกรรมการสวัสดิการข้าราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการ
พิจารณาอนุมัติให้ใช้น  า กระแสไฟฟ้า หรือสิ่งสาธารณูปโภคอ่ืนเพื่อการจัดสวัสดิการภายในส่วนราชการ ลงวันที่ 
๘ กรกฎาคม ๒๕๔๘ ประกาศคณะกรรมการสวัสดิการข้าราชการข้าราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและ
เงือ่นไขการจัดสวัสดิการในเชิงธุรกิจ ลงวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๔๘ ประกาศคณะกรรมการสวัสดิการข้าราชการ 
เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการประชาสัมพันธ์รายงานการประเมินผลการจัดสวัสดิการ ลงวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๕๘ 
ระเบียบคณะกรรมการสวัสดิการ ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยการจัดสวัสดิการภายในส านักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๔๘ และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๓ และระเบียบคณะกรรมการ
สวัสดิการ ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยการจัดสวัสดิการภายในหน่วยงานส่วนภูมิภาค สังกัด
ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขท่ีจังหวัดไม่มีคณะกรรมการสวัสดิการ พ.ศ. ๒๕๕๔ และฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม 
โรงพยาบาลวังโป่ง จึงก าหนดมาตรการการจัดสวัสดิการภายในสถานพยาบาล เพ่ือเป็นแนวทางในการปฏิบัติ
หน้าที่ของเจ้าหน้าที่รัฐให้มีความระมัดระวังไม่ให้มีกรณีการแสวงหาผลประโยชน์ การรับผลประโยชน์ของ
หน่วยงานในโรงพยาบาลทองแสนขัน ดังนี  
  ๑. การจัดให้มีสวัสดิการภายในหน่วยงานคณะกรรมการสวัสดิการจะแต่งตั งคณะอนุกรรมการ
สวัสดิการของหน่วยงานเป็นผู้ด าเนินการ ประกอบด้วย หัวหน้าหน่วยงานเป็นประธานอนุกรรมการ  
และข้าราชการของหน่วยงานนั น ไม่น้อยกว่าเจ็ดคนแต่ไม่เกินสิบห้าคนเป็นอนุกรรมการ ให้อนุ กรรมการคน
หนึ่งซึ่งมีความรู้ในการจัดท าบัญชีเป็นเหรัญญิก และให้อนุกรรมการคนหนึ่งเป็นอนุกรรมการและเลขานุการ 
  ๒. การจัดสวัสดิการในหน่วยงานจัดขึ นโดยต้องมีวัตถุประสงค์ในการช่วยเหลือและอ านวย
ความสะดวกแก่สมาชิกสวัสดิการเพ่ือประโยชน์แก่การด ารงชีพนอกเหนือจากสวัสดิการที่ทางราชการจัดให้แก่
สมาชิกสวัสดิการเป็นกรณีปกติหรือเพ่ือประโยชน์แก่การสนับสนุนการปฏิบัติราชการหรือคณะอนุกรรมการ
สวัสดิการเห็นสมควรจัดเพิ่มขึ น 
  ๓. คณะอนุกรรมการสวัสดิการ อาจจัดให้มีการจัดสวัสดิการภายในหน่วยงานได้ดังนี  การออม
ทรัพย์ การให้กู้เงิน การเคหะสงเคราะห์ การฌาปนกิจสงเคราะห์ การกีฬาและนันทนาการ การให้บริการ
ร้านค้าสวัสดิการ การฝึกอาชีเพ่ือเสริมรายได้ การสงเคราะห์สมาชิกด้านอ่ืนๆ เช่น ผู้ประสบภัย ผู้เจ็บป่วย หรือ
ตาย และกิจกรรมหรือสวัสดิการภายในส่วนราชการประเภทอ่ืนตามที่คณะอนุกรรมการสวัสดิการเห็นสมควร 
 

/ ๔. การจัดสวัสดิการ................ 



 
- ๒ - 

 
  ๔. การจัดสวัสดิการเชิงธุรกิจ ต้องได้รับความเห็นชอบและอนุมัติจากคณะกรรมการ 
สวัสดิการก่อน 
  ๕. คณะอนุกรรมการสวัสดิการต้องออกระเบียบการจัดสวัสดิการภายในหน่วยงานโดยต้องมี
เงื่อนไขการประชุมใหญ่สามัญประจ าปีตามที่ก าหนดในระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจัดสวัสดิการ
ภายในส่วนราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ 

 

จึงประกาศมาเพ่ือถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด 

 

    ประกาศ  ณ วันที่ ๒ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 
 
      (นายเบญจวุฒิ  ครุฑเมือง) 
        ผู้อ านวยการโรงพยาบาลทองแสนขัน 



 
 

 

ประกาศโรงพยาบาลทองแสนขัน 
เร่ือง มาตรการการป้องกันการรับสินบนเงินบริจาคและทรัพย์สินบริจาค 

------------------------------------------- 
 

  โดยที่เป็นการสมควร เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเงินบริจาคและ
ทรัพย์สินบริจาคของหน่วยบริการ พ.ศ. ๒๕๖๑ โรงพยาบาลทองแสนขัน จึงก าหนดมาตรการป้องกันการ 
รับสินบนเงินบริจาคและทรัพย์สินบริจาค เพ่ือเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่รัฐให้มีความ
ระมัดระวังไม่ให้มีกรณีการแสวงหาผลประโยชน์ การรับผลประโยชน์ การใช้อิทธิพลในฐานะและต าแหน่งหน้าที่
ที่เกี่ยวข้อง ในการจัดหาหรือการใช้ข้อมูลน าไปใช้ประโยชน์ รวมทั้งก าหนดแนวทางการตรวจสอบบุคลากร
ภายในของหน่วยงานในสังกัด ดังนี้ 
  ๑. ให้ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเงินบริจาคและทรัพย์สินบริจาคของ
หน่วยบริการ พ.ศ.๒๕๖๑ และระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการ
พัสดุโดยใช้เงินบริจาคของหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๖๑ 
  ๒. กรณีหน่วยงานของรัฐมีความประสงค์จะด าเนินการจัดให้มีการเรี่ยไร หรือหน่วยงานของ
รัฐเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการเรี่ยไร ให้ถือปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการควบคุมการเรี่ยไรของหน่วยงาน
ของรัฐ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการในการยื่นค าขออนุมัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการเรี่ยไร หรือให้
หน่วยงานของรัฐเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการเรี่ยไร ลงวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๔ 
  ๓. หากพบว่ามีการกระท าความผิดให้รายงานต่อผู้บังคับบัญชาเป็นลายลักษณ์อักษรโดยเร็ว 
และหากการกระท านั้นมีมูลความผิด ให้ด าเนินการทางวินัย ละเมิด และอาญาอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ หากพบว่า
เป็นการกระท าความผิดที่อยู่ในอ านาจหน้าที่ของหน่วยงานอ่ืนให้ส่งเรื่องให้หน่วยงานที่มีอ านาจด าเนินการ
ตามล าดับขั้นตอน 
 

    ประกาศ  ณ วันที่ ๒ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 
 
      (นายเบญจวุฒิ  ครุฑเมือง) 
        ผู้อ านวยการโรงพยาบาลทองแสนขัน 



 
 
 

 

ประกาศโรงพยาบาลทองแสนขัน 
เร่ือง มาตรการป้องกันการทุจริต และการกระท าผิดวินัยของเจ้าหน้าท่ีรัฐ 

ในโรงพยาบาลทองแสนขัน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
------------------------------------------- 

 

  ตามที่ ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้ออกประกาศส านักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข เรื่อง มาตรการป้องกันการทุจริตและแก้ไขการกระท าผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐ ในสังกัดส านักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เพ่ือเป็นการสร้าง สืบทอดวัฒนธรรมสุจริตในการ
บริหารราชการ โดยก าหนดมาตรการส าคัญเร่งด่วน ในการป้องกันการทุจริต การบริหารงานที่โปร่งใส 
ตรวจสอบได้และแก้ไขการกระท าผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐ ที่ เป็นปัญหาส าคัญและพบบ่อยในการ 
บรรลุเป้าหมายตามนโยบายส าคัญเร่งด่วน ๔ มาตรการส าคัญ เพ่ือถือปฏิบัติตามประกาศดังกล่าวอย่าง
เคร่งครัดแล้ว นั้น  
 

  โรงพยาบาลทองแสนขัน จึงขอก าหนดให้มาตรการส าคัญเร่งด่วน ๔ มาตรการ เป็นมาตรการ
เชิงรุกในการป้องกันการทุจริต การบริหารงานที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ และการแก้ไขปัญหาการกระท าผิดวินัย
ของเจ้าหน้าที่รัฐที่เป็นปัญหาส าคัญและพบบ่อย ในโรงพยาบาลทองแสนขัน โดยให้ปฏิบัติตามมาตรการอย่าง
เครง่ครัด ดังต่อไปนี้ 

๑. มาตรการการใช้รถราชการ 
๒. มาตรการการเบิกค่าตอบแทน 
๓. มาตรการกรจัดท าโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุม และสัมมนา 
๔. มาตรการการจัดหาพัสดุ 
โดยมีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้ 
๑. เพ่ือสร้างและสืบทอดวัฒนธรรมสุจริตในการบริหารราชการโดยใช้หลักธรรมาภิบาล 

  ๒. เพ่ือตรวจสอบการบริหารงานและการปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าที่รัฐ ไม่ให้เกิดการ
แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวในต าแหน่งหน้าที่อันมิควรได้โดยชอบตามกฎหมาย 
  ๓. เพ่ือสร้างความเชื่อมั่นศรัทธาต่อการบริหารราชการแผ่นดินแก่ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้  
ส่วนเสีย และประชาชน 
 
 
 

/ ทั้งนี้................... 
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  ทั้งนี้ โดยให้ก าหนดเป็นมาตรการของหน่วยงานเพ่ือป้องกันการทุจริตและการกระท าผิดวินัย
ทั้ง ๔ มาตรการ ตามประกาศมาตรการป้องกันการทุจริตและแก้ไขการกระท าผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐ 
ในโรงพยาบาลทองแสนขัน และหากพบการกระท าความผิดจะต้องด าเนินการทางวินัย ความรับผิดทางละเมิด
และทางอาญาอย่างเคร่งครัดต่อไป 

 

    ประกาศ  ณ วันที่ ๒ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 
 
      (นายเบญจวุฒิ  ครุฑเมือง) 
        ผู้อ านวยการโรงพยาบาลทองแสนขัน 



 
 

 

ประกาศโรงพยาบาลทองแสนขัน 
เร่ือง มาตรการป้องกันการทุจริตในกระบวนการเบิกจ่ายยาตามสิทธิสวัสดิการ 

รักษาพยาบาลข้าราชการ 
------------------------------------------- 

 

  ตามที่ ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้ขอให้หน่วยงานในสังกัดถือปฏิบัติตามมติ
คณะรัฐมนตรี เรื่อง มาตรการป้องกันการทุจริตในกระบวนการเบิกจ่ายยาตามสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาล
ข้าราชการ ตามท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช.เสนอกระทรวงสาธารณสุข เพ่ือถือปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าว
อย่างเคร่งครัดแล้ว นั้น 
 

  โรงพยาบาลทองแสนขัน จึงขอให้บุคคลากรในโรงพยาบาลทองแสนขัน ถือปฏิบัติตาม
มาตรการป้องกันการทุจริตในกระบวนการเบิกจ่ายยาตามสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ โดยห้าม
ไม่ให้หน่วยงานที่ท าการจัดซื้อท าการหารายได้ในลักษณะผลประโยชน์ต่างตอบแทนทุกประเภทจากบริษัทยา
เข้ากองทุนสวัสดิการสถานพยาบาล การจัดซื้อจัดหายาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาต้องใช้งบประมาณแผ่นดินในการ
จัดซื้อจัดจ้าง ถือว่าเป็นการด าเนินกิจการเพ่ือประโยชน์สาธารณะ (Public Sector) หากเกิดประโยชน์ขึ้นจาก
การจัดซื้อจัดจ้าง ต้องจัดให้ส่วนลดส่วนแถม ประโยชน์ดังกล่าวต้องตกแก่ประโยชน์สาธารณะเช่นกัน  
โดยหน่วยงานที่จัดซื้อจัดจ้าง ต้องจัดให้ส่วนลดส่วนแถมเป็นราคาสุทธิ (Net Price) จึงจะเกิดประโยชน์สูงสุด
ในการใช้งบประมาณแผ่นดิน 
 

  ทั้งนี้ การให้เงินแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือกองทุนอ่ืนใดเพ่ือมีเงื่อนไขแลกกับการจัดซื้อจัดจ้าง 
ผู้ให้มีความผิดฐานให้สินบนตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๔๔ และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
ว่ าด้ วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริ ต  พ .ศ .  ๒๕๖๑ มาตรา ๑๗๖ ผู้ รั บมีความผิดฐาน 
รับสินบนตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๔๙ หรือฐานรับทรัพย์สินหรือประโยชน์ อ่ืนใด 
ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.๒๕๖๑ มาตรา 
๑๒๘ และมาตรา ๑๗๓ และการที่หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐเรียกเก็บผลประโยชน์จากคู่สัญญา  
ที่ท าการจัดซื้อจัดจ้าง เป็นความผิดฐานเรียกรับสินบนตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา ๑๔๘ และ 
มาตรา ๑๔๙ 
 

    ประกาศ  ณ วันที่ ๒ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 
 
      (นายเบญจวุฒิ  ครุฑเมือง) 
        ผู้อ านวยการโรงพยาบาลทองแสนขัน  



 
 

 
 

ประกาศโรงพยาบาลทองแสนขัน 
เร่ือง การให้และรับของขวัญแก่ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ หรือผู้บังคับบัญชาในเทศกาลปีใหม่ 

พุทธศักราช ๒๕๖๓ 
------------------------------------------- 

 

  โดยที่เป็นการสมควร เพ่ือให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การให้และรับ
ของขวัญแก่ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ หรือผู้บังคับบัญชาในเทศกาลปีใหม่ พุทธศักราช ๒๕๖๑ และมติคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๔๐ ให้ถือปฏิบัติว่าข้าราชการชั้นผู้น้อยพึงงดการให้ของขวัญแก่ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ 
ผู้บังคับบัญชาหรือสมาชิกในครอบครัว เนื่องด้วยในโอกาสเทศกาลวันขึ้นปีใหม่ที่ผ่านมา ข้าราชการชั้นผู้น้อย
นิยมมอบหรือเรี่ยไรเพ่ือจัดหาของขวัญให้แก่ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่หรือผู้บังคับบัญชา ซึ่งเป็นการสร้างทัศนคติ  
ที่ไม่ถูกต้อง ทั้งยังเป็นช่องทางให้เกิดการประพฤติมิชอบในวงการราชการ และให้ก าชับดูแลข้าราชการในสังกัด
ให้ประพฤติตนเกี่ยวกับการเรี่ยไร และการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อ่ืนใดให้ถูกต้องสอดคล้องกับ
กฎหมายและระเบียบที่เก่ียวข้อง 
 

  โรงพยาบาลทองแสนขัน จึงขอให้บุคลากรทุกระดับในสังกัดถือปฏิบัติตามมาตรการ 
การป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงการราชการ โดยการสร้างค่านิยมมัธยัสถ์ และขอให้
ผู้บังคับบัญชาทุกระดับ มีหน้าที่เสริมสร้างค่านิยมการแสดงความปรารถนาดี และด ารงตนเป็นแบบอย่างที่ดี 
กล้าหาญที่จะสร้างความเปลี่ยนแปลงในทางที่เหมาะที่ควร เพ่ือขจัดปัจจัยอันมีส่วนท าให้เกิดการทุจริต 
คอรัปชั่น สร้างนิสัยและความคาดหวังผิดๆ ที่ว่าผู้น้อยต้องดิ้นรนเพ่ือหาของขวัญให้ผู้ใหญ่ การที่จะพยายาม
คงไว้ซึ่งกติกาเช่นนี้ย่อมเท่ากับเป็นการรักษา “ระบบอุปถัมภ์” ที่เป็นส่วนหนึ่งในสาเหตุแห่งพฤติกรรมคอรัปชั่น 
ที่กลายเป็นมะเร็งร้ายในประเทศมาช้านาน ทั้งนี้ ควรปลุกจิตส านึกทัศนคติและพฤติกรรมของผู้ใต้บังคับบัญชา
เพ่ือป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงการราชการอีกสถานหนึ่ง ดังนี้ 
  ๑. ในกรณีแสดงความยินดี หรือปรารถนาดี ควรส่งเสริมให้ใช้บัตรอวยพร หรือการลงนาม  
ในสมุดอวยพรแทน ทั้งนี้ ให้รวมถึงสมาชิกในครอบครัวของผู้บังคับบัญชา และข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ด้วย 
  ๒. การเรี่ยไรในหมู่ข้าราชการ หรือการใช้เงินสวัสดิการใดๆของส่วนรวมเพ่ือการจัดหา
ของขวัญ ให้เป็นอันงดโดยเด็ดขาด 
  ทั้งนี้ จึงขอเชิญชวนให้บุคลากรทุกระดับในสังกัดแสดงความปรารถนาดีต่อกันในช่วงเทศกาล
ปีใหม่ พุทธศักราช ๒๕๖๓ โดยการใช้บัตรอวยพร การลงนามในสมุดอวยพร หรืออวยพรในสื่อสังคมออนไลน์
แทนการให้ของขวัญ และให้รวมถึงสมาชิกในครอบครัวด้วย 
 

/ จึงประกาศ...................... 



 
- ๒ - 

 
  จึงประกาศมาเพ่ือถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ ให้ถือว่าการฝ่าฝืนมติคณะรัฐมนตรีในเรื่องนี้
เป็นความผิดวินัยอย่างหนึ่งทั้งฝ่ายผู้รับและผู้ให้ 
 
    ประกาศ  ณ วันที่ ๒ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 
 
      (นายเบญจวุฒิ  ครุฑเมือง) 
        ผู้อ านวยการโรงพยาบาลทองแสนขัน 
 
 
  



 
 

 

ประกาศโรงพยาบาลทองแสนขัน 
เร่ือง มาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในการจัดซื้อจัดจ้าง และแนวทางการตรวจสอบ

บุคลากรภายในหน่วยงาน 
------------------------------------------- 

 

  เพ่ือเป็นการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในการจัดซื้อจัดจ้าง ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อ
จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ โรงพยาบาลทองแสนขัน จึงก าหนดมาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
ในเรื่องดังกล่าว เพ่ือเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ให้มีความระมัดระวังไม่ให้มีกรณีการแสวงหาผลประโยชน์ 
การรับผลประโยชน์ การใช้อิทธิพลในฐานะและต าแหน่งหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ในการจัดหาหรือการใช้ข้อมูล
น าไปใช้ประโยชน์ รวมทั้งก าหนดแนวทางการตรวจสอบบุคลากรภายในของหน่วยงานในสังกัด ดังนี้ 
  ๑. ประกาศเผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ภายในระยะเวลา ๓๐ วันท าการ หลังจาก
วันที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ 
  ๒. เผยแพร่ข้อมูลอย่างเป็นระบบเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง เพ่ือให้สาธารณชน สามารถ
ตรวจสอบข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างได้ โดยมีองค์ประกอบตามที่กฎหมาย ระเบียบ ก าหนด 
  ๓. ก าหนดแนวทางการตรวจสอบถึงความเกี่ยวข้องระหว่างเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อ
จัดจ้างและผู้เสนองาน เพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
  ๔. ห้ามมิให้เจ้าหน้าที่จัดซื้อจัดจ้างและบุคลากรภายในหน่วยงาน มีความเกี่ยวข้องกับผู้เสนอ
งานทั้งประโยชน์ส่วนตน และผลประโยชน์สาธารณะที่มีผลต่อการปฏิบัติหน้าที่ 
  ๕. ห้ามมิให้บุคลากรในหน่วยงานใช้อ านาจในต าแหน่งหน้าที่ ด าเนินโครงการที่ เ อ้ือ
ผลประโยชน์กับตนเองทั้งท่ีเกี่ยวกับตัวเงินและท่ีไม่เก่ียวกับตัวเงิน ทรัพย์สิน หรือสิทธิประโยชน์ทุกรูปแบบ 
  ๖. ห้ามมิให้บุคลากรในหน่วยงานด ารงต าแหน่งที่ท าหน้าที่ทับซ้อน 
  ๗. เจ้าหน้าที่พัสดุมีหน้าที่ตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานถึงความเก่ียวข้องกับผู้เสนองานตาม
แนวทางการตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานถึงความเก่ียวข้องกับผู้เสนองาน 
  ๘. ให้เจ้าหน้าที่พัสดุรายงานผลการด าเนินการปฏิบัติงานเพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
ให้หัวหน้าหน่วยงานทราบ เป็นประจ าทุกเดือน 

 

    ประกาศ  ณ วันที่ ๒ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 
 
      (นายเบญจวุฒิ  ครุฑเมือง) 
        ผู้อ านวยการโรงพยาบาลทองแสนขัน 



 

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ 
โรงพยาบาลทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ ์

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ โรงพยาบาลทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ์ 
งาน/กลุ่มงาน  กลุ่มงานบริหารทั่วไป 
วัน/เดือน/ปี    ๙  ตุลาคม  ๒๕๖๒ 
หัวข้อ ขออนุญาตเผยแพร่มาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการป้องกันการรับสินบน ตามแบบประเมิน 
         ITA EB๑๗ 
 

รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) 
          ด้วย กลุ่มงานบริหารทั่วไป ขออนุญาตเผยแพร่มาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการป้องกันการ 
รับสินบน การให้และรับของขวัญของข้าราชการชั้นผู้ใหญ่หรือผู้บังคับบัญชาในโอกาสต่างๆ มาตรการป้องกันการ
รับสินบนในกระบวนการเบิกจ่ายยาตามสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ ประกาศกระทรวงสาธารณสุข 
ว่าด้วยเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาของกระทรวงสาธารณสุข 
ประกาศส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง มาตรการป้องกันการทุจริตและแก้ไขการกระท าการผิดวินัย 
ของเจ้าหน้าที่รัฐ แนวทางปฏิบัติในการรับของแถมของส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข แนวทางการด าเนินการ
ตามข้อเสนอแนะเพ่ือป้องกันการทุจริต กรอบแนวทางและมาตรการการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบ  
ผ่านเว็บไซต์โรงพยาบาลทองแสนขัน ดังรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้ 
 

Link ภายนอก  http://www.thongsaenkhan.go.th/web/index.php/foruser/ita-foruser 
 

ผู้รับผดิชอบการให้ข้อมูล 
 

(นายพีรวัส  แสงทอง) 
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป 

วันที่..........เดือน.......................พ.ศ............... 

ผู้อนุมัติรับรอง 
 

 (นายเบญจวุฒิ  ครุฑเมือง) 
ผู้อ านวยการโรงพยาบาลทองแสนขัน 

วันที่..........เดือน.......................พ.ศ............... 
 

ผู้รับผิดชอบการน าข้อมูลขึ้นเว็บไซต์ 
 

(นายธัญญา  กัดม่ัน) 
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 

วันที่..............เดือน................................พ.ศ.................... 
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